
 

 

หน้า ๑ จาก ๕ 

 

   บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ ................................ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โทร. .......... 
ที ่ วันที ่ 
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์พิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณ 
 

เรียน    ................................ 
 

 ด้วย ..................................... คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กำหนดจัดโครงการ..................................... 
วันที่ .......... ............... พ.ศ. .......... ณ ..................................... โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการฯ                         
เพ่ือ...................................................................................................... 

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ขอความอนุเคราะห์
พิจารณาอนุมัติโครงการและงบประมาณดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 
 
 

(................................) 
                        ................................ 
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โครงการ………………………(ดูในเล่มงบประมาณ 63)…………………………… 

๑. ชื่อโครงการ   
๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
๓. ที่ปรึกษาโครงการ  
๔. หัวหน้าหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 

๕. ผู้เห็นชอบโครงการ  
๖. ระยะเวลาของโครงการ  
๗. หลักการและเหตุผล 
      
๘. ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ดูในเล่มงบประมาณ   

๘.๑ กลยุทธ์ 
ดูในเล่มงบประมาณ  
 

๘.๒ ผลผลิตที่ และกิจกรรมที่ 
 ดใูนเลม่งบประมาณ  
   

๙. ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ในงานประกันคุณภาพการศึกษา 
          ๙.๑ องค์ประกอบด้าน  
                 การผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การบริการวิชาการ  
                 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  การบริหารจัดการ 
          ๙.๒ ระดับ 
                 ระดับหลักสูตร  ระดับคณะ  ระดับสถาบัน 
          ๙.๓ ตัวบ่งชี้ที่  

 
๑๐. ประเภทโครงการ 
 โครงการใหม่   โครงการต่อเนื่อง 
๑๑. ประเภทกิจกรรม 
 ด้านส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์   ด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ    
 ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม    ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม    
 ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๑๒. สนองต่อการพัฒนานิสิตนักศึกษา ภายใต้กรอบ TQF 
 ด้านความรู้                                          ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ด้านคุณธรรมจริยธรรม                            ด้านทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
 ด้านทักษะทางปัญญา 
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๑๓. สนองนโยบาย ๓ D 
 ด้านประชาธิปไตย     ด้านคุณธรรมจริยธรรม     ด้านภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด 
๑๔. วัตถุประสงค์ 

 
๑๕ ตัวช้ีวัด 
 
เชิงปริมาณ 
(ให้สอดคล้องกับในเล่ม
งบประมาณ)  
 เชิงคุณภาพ 
(ให้สอดคล้องกับในเล่ม
งบประมาณ)  

๑๕.๑ เป้าหมาย 
 
เชิงปริมาณ 
(ให้สอดคล้องกับในเล่ม
งบประมาณ)  
   เชิงคุณภาพ 
(ให้สอดคล้องกับในเล่ม
งบประมาณ)  

๑๕.๒ แหล่งที่มาของ
ข้อมูล 
เชิงปริมาณ 
 
 
เชิงคุณภาพ 
 

๑๕.๓ เงื่อนไขความสำเร็จ 
 
เชิงปริมาณ 
 
 
เชิงคุณภาพ 
 

๑๖. วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการ 
       
๑๗. ผู้เข้าร่วมโครงการ  

 
๑๘. กิจกรรมและระยะเวลาการดำเนินการ 

กิจกรรม ระยะเวลาในการทำกิจกรรม ป ีพ.ศ. ..... 
     

๑. ขออนุมัติโครงการและงบประมาณ      

๒. ขออนุมัติลงนามคำสั่งคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการ
ดำเนินงาน และผู้เข้าร่วมโครงการ 

     

๓. เตรียมเอกสารประกอบการดำเนินโครงการ      

๔. ดำเนินโครงการ      

๕. สรุปรายงานผลการดำเนนิโครงการ       
๑๙. งบประมาณดำเนินการ 

งบประมาณแผนปฏิบัติการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .... อนุมัติครั ้งที ่ .. โครงการ.....ดูในเล่ม
งบประมาณ..... ผลผลิตที่ ๒ .....ดูในเล่มงบประมาณ.... กิจกรรมที่ ๒๑ .....ดูในเล่มงบประมาณ.... งบ .....ดูในเล่ม
งบประมาณ.... หน้า .....ดใูนเลม่งบประมาณ.... งบดำเนินงาน รวม .......... บาท 

      ๑. ค่าตอบแทน 
               ๒. ค่าใช้สอย 
               ๓. ค่าวัสดุ 

                                                                              รวมทั้งสิ้น    .......... บาท 
หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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๒๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
       
๒๑. วิธีดำเนินโครงการ 
      เขียนโดยใช้วงจร PDCA ดังนี้ 
         ๑) Plan : การวางแผน 
         ๒) Do : การดำเนินงาน 
         ๓) Check : การประเมินผล 
         ๔) Action : การปรับปรุง 
๒๒. การประกันความเสี่ยงของโครงการ (เลือกอย่างน้อย ๑ ด้าน) 
        ด้านการดำเนินงาน :  
       แนวทางบริหารความเสี่ยง :  
       ด้านการเงินและเศรษฐกิจ :  
       แนวทางบริหารความเสี่ยง :  
       ด้านเทคโนโลยี :  
       แนวทางบริหารความเสี่ยง :  
       ด้านสิ่งแวดล้อม :  
       แนวทางบริหารความเสี่ยง :  
 
 
ลงชื่อ............................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ              
       (                                 ) 
    ตำแหน่ง.......................................... 
 
 
ลงชื่อ...............................................ผู้ตรวจสอบโครงการ  
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ่อนลมี กมลอินทร์) 
       ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเคราะห์แผน 
 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
           (ดร.ดวงธิดา โคตรโยธา) 
   คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                   

 
 
ลงชื่อ...............................................หัวหน้าหน่วยฯ                                   
       (                                 ) 
    ตำแหน่ง.......................................... 
 
 
ลงชื่อ...............................................ผู้เห็นชอบโครงการ  
         (อาจารย์รัฐพล  เข็มทอง) 
   รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน 
 
 
 

 

 


